
 

 

 

 

 

 

  

Pedido de Esclarecimentos nº 1 

 

Pregão Eletrônico nº 002/2016 

 

Considerando questionamento recebido a respeito do Pregão em referência: 

 

Questão nº 1: 

A respeito das mídias de instalação dos sistemas operacionais: 

 Em consonância com a preocupação global de redução de resíduos, temos por padrão o envio de 10% das 
mídias repetidas para cada lote de fornecimento. Tal medida tem como objetivo a redução de resíduos após o 
uso eventual das mídias, já que todos os programas saem pré-instalados e pré-configurados de fábrica. Dentre 
estas mídias incluem-se as de reinstalação/recuperação do sistema operacional, aplicativos e drivers de 
dispositivos. Entendemos que esta instituição está de acordo com o fornecimento desta forma, assegurando 
que, caso seja necessário o envio de mídias complementares, o faremos sem custo adicional. Nosso 
entendimento está correto? 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 1: 

Sim, está correto. O envio de 10% das mídias atenderá a nossa situação. Conforme informado, se forem 

necessárias mais cópias dessas mídias, as mesmas serão disponibilizadas a nós sem custos adicionais. 

 

Questão nº 2:  

A respeito da documentação a ser apresentada:  

Entende-se que SERÃO ACEITOS documentos autenticados digitalmente, de modo a comprovar a veracidade de 
certidões, certificados etc. Nosso entendimento está correto? 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 2: 

Sim, está correto.  

 

Questão nº 3:  

No quesito AMOSTRA, o Edital assim estipula: 

“14.2. A Licitante deverá encaminhar a amostra à Comissão Permanente de Licitações – CPL, no endereço da 
Sede do Coren-SP, aos cuidados do Pregoeiro responsável pela sessão, no horário das 7h00 às 16h00 (horário 
local), até o quinto dia útil seguinte à sua solicitação.” 

 O enunciado acima sugere o envio de amostras, contudo, o prazo é extremamente exíguo –05 (quinto) dia útil. 
Ponderando que os equipamentos a serem ofertados necessitam ter a sua configuração baseada nas exigências 



 

 

 

 

 

 

  

constantes em cada procedimento licitatório, e levando-se em conta a demora no transporte destes produtos, 
uma vez que na maioria dos casos, a fábrica dos equipamentos não fica localizada no mesmo Estado onde as 
amostras devem ser entregues, entendemos que o prazo de entrega possa ser fixado em 7 (sete) dias úteis. 
Nosso entendimento está correto? 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 3: 

Não. O prazo para entrega das amostras permanece o estipulado no edital. 

 

Questão nº 4:  

Quanto à exigência por declaração do fabricante com Tradução, o Edital assim estabelece: 

“15.11. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 
tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e devidamente consularizados ou 
registrados no cartório de títulos e documentos.” 

Entendemos que a exigência em questão se restringe, apenas, aos documentos de habilitação; portanto, para 
os documentos de comprovação técnica, tais como: catálogos, prospectos, folders, certificações, testes técnicos 
etc, que venham a ser apresentados no bojo da proposta comercial, não se faz necessária a tradução para a 
língua portuguesa, posto que o idioma inglês é o padrão para se descrever os componentes de informática. Está 
correto o nosso entendimento? 

 

O Coren-SP esclarece que: 

Resposta nº 4: 

Sim. A cláusula 15.11 refere-se aos documentos de habilitação da empresa licitante. Dessa forma, deverão 

seguir a exigência fixada no edital quando emitidos em língua estrangeira todos os documentos obrigatórios 

para a habilitação. A exigência não se aplica aos demais documentos mencionados na questão formulada. 

 

 

 

 

São Paulo, 04 de março de 2016. 

 

Renée Seiji Okada 

Pregoeiro 


